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ÚLOHA Č.10 

DRSNOSŤ POVRCHU – DOTYKOVÉ A BEZDOTYKOVÉ METÓDY MERANIA 

1. Zadanie: 

Na predložených súčiastkach overiť parametre drsnosti povrchu 

a) dotykovou metódou, 

b1) bezdotykovo - metódou svetelného rezu, 

b2) bezdotykovo - interferenčnou metódou. 

2. Cieľ merania: 

Oboznámiť sa s podstatou merania drsnosti povrchu dotykovými a bezdotykovými metódami a ozrejmiť si 
spôsob zisťovania základných výškových charakteristík drsnosti povrchu. 

3. Použité ozna čenie: 

 zadanie a) zadanie b1) zadanie b2) 

počet miest merania, počet vyhodnocovaných prvkov       

základná dĺžka (ZD)      

vyhodnocovaná dĺžka (VD)      

stredná aritmetická odchýlka profilu na ZD (odhad)     

stredná aritmetická odchýlka profilu na ZD      

stredná kvadratická odchýlka profilu na ZD     

výška najväčšieho výstupku profilu na ZD      

hĺbka najväčšej priehlbiny profilu na ZD      

najväčšia výška profilu na ZD (NVZ)      

najväčšia výška profilu na VD      

aritmetický priemer NVZ      

maximálna hodnota NVZ      

šírka prvku profilu na ZD     

stredná šírka prvkov profilu na ZD     

výška profilu z 10 bodov na ZD*     

zväčšenie objektívu     

konštanta objektívu     

nameraná súradnica výstupku profilu     

nameraná súradnica priehlbiny profilu     

vlnová dĺžka svetla     
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počet interferenčných pásikov     

prvé odčítanie pri meraní intervalu     

druhé odčítanie pri meraní intervalu     

prvé odčítanie pri meraní priehlbiny     

druhé odčítanie pri meraní priehlbiny     

výška nerovnosti pre jednotlivé merania     

celková výška nerovnosti     

maximálna nepresnosť meracieho prístroja     

koeficienty rozšírenia (1, 2)     

štandardná neistota typu B 1     

rozšírená neistota merania 2     

výsledok merania     

     
* nie je súčasťou STN EN ISO 4287 
1 pre rovnomerné rozdelenie 
2 pre normálne rozdelenie s pravdepodobnosťou 99,73% 

4. Kľúčové slová: 

drsnosť povrchu, základná dĺžka, vyhodnocovaná dĺžka, primárny profil, vlnitosť, filter, interferencia svetla, 
dotyková meracia metóda, metóda svetelného rezu, interferenčná metóda, vzorkovnica drsnosti povrchu 

5. Úvod: 
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6. Objekt merania: 

pre zadanie a) 
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pre zadanie b) 

  

  

 

7. Metóda merania: 

pre zadanie a) 

  

pre zadanie b) 

  

8. Meracie prístroje a pomôcky: 

 typ výrobca 
výrobné 

(inv.) číslo 
merací 
rozsah 

vzorkovnica drsnosti povrchu         

prístroj na meranie drsnosti 
metódou svetelného rezu 

        

mikrointerferometer         

malý interferenčný mikroskop         

prenosný dotykový drsnomer         

Pomôcky: konzervačná súprava 

Schéma merania pre zadanie a): 
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Schéma merania pre zadanie b): 

 

9. Podmienky merania: 

  

  

10. Postup merania: 

pre zadanie a): 

• odkonzervovať meranú súčiastku, 

• zapnúť prístroj, zistiť jeho funkčnosť, vykonať kalibráciu, 

• ustaviť prístroj voči súčiastke, nastaviť vstupné parametre a spustiť meranie, 

• vykonať meranie 5× na vhodne zvolených miestach meranej plochy, 

• namerané hodnoty zvolených parametrov drsnosti povrchu zapísať do pripravenej tabuľky, 

• po ukončení merania očistiť a nakonzervovať súčiastku, vypnúť a uložiť prístroj, 

• z nameraných hodnôt určiť výberové priemery ako odhady meraných parametrov, 

• prilepiť grafický výstup výsledkov pre jedno z meraní, 

• na grafickom zázname vybraného merania zakótovať 

- vyhodnocovanú dĺžku, 

- základné dĺžky, 

- výšky najväčších výstupkov profilu a hĺbky najväčších priehlbenín profilu na základných dĺžkach, 

- najväčšie výšky profilu na základných dĺžkach, 

- najväčšiu výšku profilu na vyhodnocovanej dĺžke, 

- maximálnu hodnotu z najväčších výšok profilu na základných dĺžkach, 

- vybranú šírku prvku profilu na základnej dĺžke, 

• zhrnúť a odborne komentovať výsledky merania, 
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pre zadanie b1): 

• odkonzervovať meranú súčiastku a predmetový stolík prístroja, 

• zapnúť prístroj a zistiť jeho funkčnosť, 

• odhadnúť drsnosť meranej súčiastky pomocou vzoriek zo vzorkovnice drsnosti, na základe toho vybrať 
vhodný pár objektívov a z tabuľky určiť prislúchajúcu konštantu, 

• uložiť meranú súčiastku na predmetový stolík, zabezpečiť jej polohu a nastaviť mikroskop tak, aby 
v zornom poli okulára bol viditeľný svetelný prúžok, 

• vykonať meranie výstupkov a priehlbín svetelného prúžku na vyhodnocovanej dĺžke sledovanej na 
mikrometrickej skrutke predmetového stolíka, 

• namerané hodnoty zapísať do pripravenej tabuľky, 

• po ukončení merania očistiť a nakonzervovať súčiastku a predmetový stolík prístroja, 

• z nameraných hodnôt určiť 

- najvyšší výstupok a najnižšiu priehlbinu (zvýrazniť v tabuľke), 

- najväčšiu výšku profilu na základnej dĺžke, 

- výšku profilu z 10 bodov na základnej dĺžke, 

- strednú aritmetickú odchýlku profilu, 

- neistotu merania danú nepresnosťou prístroja, 

- výsledok merania so zohľadnením neistoty merania, 

• zhrnúť a odborne komentovať výsledky merania, 

pre zadanie b2): 

• odkonzervovať meranú súčiastku a predmetový stolík prístroja, 

• zapnúť prístroj a zistiť jeho funkčnosť, 

• uložiť súčiastku na predmetový stolík prístroja a zvoliť farbu svetla pre meranie (biele), 

• zaostriť prístroj tak, aby v okulári bolo možné pozorovať príslušný interferogram, 

• namerané hodnoty zapísať do pripravenej tabuľky, 

• po ukončení merania očistiť a nakonzervovať súčiastku a predmetový stolík prístroja, 

• z nameraných hodnôt určiť 

- výšku nerovnosti pre jednotlivé merania, 

- celkovú výšku nerovnosti, 

• zhrnúť a odborne komentovať výsledky merania. 

11. Výsledky merania a ich spracovanie: 

Tabuľka pre zadanie a) 

i       

1       

2       

3       

4       

5       

výberový priemer       
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Tabuľka pre zadanie b1) 

i   i   

1   15   

2   16   

3   17   

4   18   

5   19   

6   20   

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14   

 

   

Tabuľka pre súčiastku A v zadaní b2) 

i     

1     

2     

3     

4     

5     

Tabuľka pre súčiastku B v zadaní b2) 

i     

1     

2     

3     

4     

5     



  

8 Kaťuch P., Kováč J.: Metrológia v strojárstve. Laboratórne úlohy - pracovné listy - úloha č.10 

Spracovanie nameraných hodnôt pre zadanie a): 

 

Spracovanie nameraných hodnôt pre zadanie b): 

 

Grafický výstup výsledkov pre zadanie a): 

 

prilepiť grafický výstup 
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Grafický záznam vybraného merania: 

 

12. Záver a zhodnotenie merania: 

Pre akú oblasť sú využívané jednotlivé metódy merania drsnosti povrchu? 

Pre zadanie a): Boli dodržané podmienky merania? 

Pre zadanie b1): Bola dosiahnutá zhoda medzi odhadovanou a nameranou hodnotou drsnosti povrchu? 

Pre zadanie b2): Existuje rozdiel medzi hodnotami drsnosti povrchu oboch súčiastok? 
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